Totaalconcept in Actief Wond Management
Het Wond Management Systeem van BiologiQ bestaat
uit innovatieve bio-actieve oplossingen, gericht op het
stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het
lichaam en gebaseerd op een toenemend inzicht in de
biologie van de (complexe) wond.
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Aldanex webwinkel kan
nu ook leveren in België
Sinds deze maand kunnen ook Belgische consumenten
Aldanex en Revamil producten bestellen in de BiologiQ
webwinkel. Dit is mogelijk dankzij een aanpassing van de
betaalmodule op de site (www.aldanex.nl). BiologiQ komt
hiermee de steeds grotere groep van Belgische bezoekers
aan de site tegemoet.

Veel positieve reacties
In de webwinkel kunnen particulieren online Aldanex Skin
Protectant (barrièrecrème), Aldanex Skin & Incontinent
Cleanser en Revamil Balm aankopen. De site is ook
bereikbaar via de URL www.luieruitslag.nu, wat herinnert
aan de oorspronkelijke opzet: Aldanex beschikbaar maken
voor ouders van jonge kinderen met luieruitslag. Steeds
meer blijken echter ook senioren en hun mantelzorgers de
weg naar de webwinkel te vinden. Dit omdat zij via
publicaties of adviezen van zorgprofessionals leren dat
Aldanex effectief is voor de behandeling en preventie van
elke vorm van incontinentie-gerelateerd vochtletsel, dus niet
alleen luierdermatitis. De praktijkervaringen met Aldanex
leveren een constante stroom van tevreden reacties op,
zowel van ouders met kinderen in de luierleeftijd als van
ouderen.

Getest door ‘nanny’
Blogger ‘Nanny
Annelon’,
regelmatig
actief als
kinderoppas en
zelf moeder van een peuter, testte Aldanex samen met één
van haar klanten. Haar online reactie: “Dit is een merk
verzorgingsproducten dat supergoed werkt.” En over de
cleanser: “Met deze cleanser kun je gemakkelijk de billen
schoonmaken. Ook wanneer de huid kapot is! Je verwijdert

met deze cleanser alle urine en poep, zodat de huid niet
geïrriteerd raakt.” Ook senioren reageren enthousiast op
Aldanex. Een mantelzorgster schrijft: “Super spul, ik koop het
voor m’n moeder voor doorligplekken. Alles geprobeerd
pleisters zalf enz. Tot ik hoorde van Aldanex. Alle
verzorgingstehuizen moeten dit weten, het wordt niet
vergoed maar wat een uitkomst.” Een andere reactie is
afkomstig van een heer die voor zijn oudere moeder zorgt:
“Mijn moeder was bij mij in huis. Ze had doorzitwonden,
vreselijk. Wat hebben we getobd met speciale pleisters en
zalf. Toen hoorde ik van Aldanex. Wat een wondermiddel!
Het zou standaard in verpleeghuizen moeten zijn.”
Authentieke reacties, ter inzage bij BiologiQ. Lichte redactie
voorbehouden omwille van de begrijpelijkheid.

Nieuwe studie: diabetische
voet vaak te laat behandeld
Ulcera bij diabetespatiënten worden vaak te laat ontdekt
en behandeld. Dit is de conclusie van een recent onderzoek
door Margreet van Putten (arts/onderzoeker) en Monique
Janssen (diabetespodotherapeute). Zij baseren hun
bevinding op een onderzoek onder diabetespatiënten met
het zwaarste zorgprofiel (4) uit 96 praktijken voor
podotherapie.

Betere voorlichting
De behandeling van niet of slecht genezende diabetische
ulcera is duur. De kosten kunnen nog hoger uitvallen als door
te laat ingrijpen amputatie noodzakelijk is. Daarom worden
diabetespatiënten één keer per jaar gecontroleerd op de
aanwezigheid van (beginnende) ulcera en zo nodig doorverwezen naar een podotherapeut. In de onderzochte
risicogroep van meer dan 4.000 diabetespatiënten kwamen
Van Putten en Janssen 145 patiënten tegen met een actieve
ulcus. Slechts 64 van hen waren al onder behandeling, zij het
niet in alle gevallen bij een huisarts, diabetesvoetenteam of
andere gekwalificeerde behandelaar. De overige 81
patiënten hadden gemiddeld al drie weken last van een
ulcus. Volgens de officiële richtlijn moeten patiënten met
niet-genezende ulcera al na twee weken worden doorverwezen naar gespecialiseerde tweedelijnszorg.
Lees verder op de volgende pagina >
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De auteurs van de studie concluderen daarom dat er sprake
is van een ‘aanzienlijk behandeldelay bij diabetespatiënten
met een ulcus in een grote populatie’. Deze vertraging is
overigens niet alleen toe te schrijven aan de zorgprofessionals, maar ook aan de patiënten zelf. Vaak komt dit omdat
zij te weinig bekend zijn met de signalen en risico’s bij ulcera.
Eén van de aanbevelingen waarmee de studie besluit is dan
ook om te zorgen voor méér en betere voorlichting over het
belang van tijdig de juiste behandeling zoeken. Dit geldt niet
alleen voor zorgprofessionals, maar zeker ook voor patiënten
zelf en hun omgeving.
Bronnen: medischcontact.nl, nu.nl

Nederlandse
madenexperts
op EWMA
workshop
Tijdens EWMA 2017, van 3 tot en met 5 mei in de
Amsterdamse RAI, is één van de workshops gewijd aan
madentherapie en de theoretische onderbouwing daarvan.
De workshop wordt ingeleid door Dr. Gwendolyn Cazander,
die ook zal ingaan op de klinische toepassing van maden in
de wondgenezing.

Doorn (LUMC) de praktische toepassing van LDT voor zijn
rekening neemt. Dr. Cazander is tegenwoordig werkzaam als
vaatchirurg in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, waar
onlangs een Wond Expertise Centrum is geopend.
De workshop ‘How do maggots operate?’ vindt plaats op
donderdag 4 mei a.s. van 10.00 – 11.00 uur. Locatie: RAI,
Kamer G106-107. Een andere sessie wordt in dezelfde kamer
van 14.30 tot 15.30 georganiseerd door BioMonde met o.a.
een wetenschappelijke presentatie van Dr. Nigam van de
universiteit van Swansea. Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie terecht bij BiologiQ, tel. 055 - 368 44 60.

BiologiQ samen met Bfactory
en Oculus op EWMA 2017

Voor Nederlandse wondzorgprofessionals is de 27e editie
van het jaarlijkse congres van de European Wound
Management Association extra bijzonder, omdat dit jaar
Amsterdam de gaststad is. Volgens de EWMA-organisatie
biedt het congres dit jaar ‘een meer gevarieerde mix van
onderwerpen rondom wondbehandeling dan ooit tevoren’.

Gezamenlijke stand
Traditiegetrouw is ook BiologiQ sterk vertegenwoordigd op
dit belangrijke internationale wondzorgevenement.
Evenals in vorige jaren wordt een opvallende stand gedeeld
met toeleveranciers Oculus-Sonoma/AdvaCyn en Bfactory/
Revamil (producten op basis van medicinale honing).

Onderzoekers ontdekken gen
dat wondgenezing regelt
Hoe maden werken
Dr. Cazander promoveerde in 2010 op het onderwerp
madentherapie en de onderliggende werkingsmechanismen
van debridement met behulp van maden (LDT, Larval
Debridement Therapy). In haar proefschrift How do
maggots operate?, gebaseerd op onderzoek in het VUmc,
concludeert zij dat de maden ‘geen bacteriën in de wond
opeten’, zoals vroeger vaak gedacht. LDT werkt omdat de
madenexcreten de beschermende slijmlaag rond de
bacteriën afbreken en het menselijk immuunsysteem
onderdrukken. Tijdens de EWMA workshop zal Cazander
deze aspecten nader toelichten. Microbioloog Peter
Nibbering (LUMC) gaat dieper in op de wetenschappelijke
onderbouwing van LDT, terwijl nurse practitioner Louk van

Onderzoekers aan de Ohio State University (VS) hebben een
menselijk genproduct geïdentificeerd dat een rol speelt bij
de wondgenezing en het voorkomen van littekens. Het gaat
om een eiwit aangeduid als MG53.

Herstellende eiwitten
MG53 maakt gebruik van de bloedbaan als transportsysteem
om overal in het lichaam beschadigingen aan de huid, het
hart en andere interne organen te repareren zonder
littekenvorming. Dat is vooral bij interne organen van méér
dan cosmetisch belang, legt één van de onderzoekers uit:
“Een litteken op je huid ziet er niet goed uit, maar als je een
hartaanval krijgt en er blijft een litteken achter op je hart,
kan dat dodelijk zijn.” MG53 is universeel aanwezig in zowel...
Lees verder op de volgende pagina >
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mensen als dieren en heeft
als functie alle schades te
herstellen die continu
ontstaan als gevolg van
normale dagelijkse
activiteiten. Muizen die
kunstmatig waren ontdaan van
MG53 hadden duidelijk meer
moeite te herstellen van verwondingen. Ook was er sprake
van een verminderde hartfunctie onder stress. MG53 doet
zijn herstelwerk in combinatie met een ander eiwit, TGF
Beta, een cytokine. Ook dit eiwit heeft wondherstel als
functie, maar doet zijn werk zo snel, dat er littekens
achterblijven. Als er meer TGF Beta in de bloedbaan
aanwezig is dan MG53, is er een grotere tendens naar
littekenvorming. De volgende stap is daarom het ontwikkelen
van een manier om TGF Beta te remmen en de aanmaak van
MG53 te bevorderen. Op termijn hopen de onderzoekers dat
hun ontdekking kan bijdragen aan een snellere genezing van
chronische open wonden, kortere herstelperioden na
operaties en het terugdringen van infecties.
Bron: sciencedaily.com. Presentatie # 2907, Li H et al, MG53
promotes wound healing and reduces scar formation by
facilitating cell membrane repair and controlling
myofibroblast differentiation, 2016.

Weer banengroei in de
zorgsector
Tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn (13 tot en
met 18 maart jl.) kwam het UWV met een ‘Factsheet Zorg’.
Daaruit blijkt dat de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel na
een lange periode van krimp dit jaar weer aantrekt. Dit
geldt met name voor de thuiszorg en de huisartsenzorg.

Vooral vraag naar hoger opgeleiden
Tot 2012 was er elk jaar sprake van banengroei in de zorg.
Tussen 2012 en 2016 gingen er echter 61.000 banen in de
sector verloren, een krimp van 5 procent. Vanaf dit jaar
voorziet de arbeidsbemiddelings- en uitkeringsinstantie
echter een jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in de zorg
van 1 procent. Het zal dus nog lang duren voor het niveau
van het topjaar 2012 weer bereikt wordt. Vooral de vraag
naar hoger opgeleid zorgpersoneel, als bijvoorbeeld
(wijk)verpleegkundigen, geriaters en verzekeringsartsen,
neemt toe. Voor lagere beroepsniveaus blijft het aanbod de
komende jaren groter dan de vraag.
Bronnen: uwv.nl, zorgvisie.nl

Steeds vaker naar
huisarts voor klein leed
Nederlanders gaan steeds vaker naar de dokter met een
onbeduidende klacht. Tussen 1993 en 2015 verdubbelde
het aantal huisartscontacten voor dergelijke klachten, blijkt
uit het rapport ‘Zelfzorg bij kleine kwalen’, dat vorige week
werd gepresenteerd.

Zelfmedicatie
Het rapport is opgesteld door de internationale research- en
adviesorganisatie Ecorys, gebaseerd op cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
(NIVEL). In 2015 (het laatste jaar waarover cijfers bekend
zijn) ging het bij 12,1 miljoen (één op de zes) huisartscontacten om een kleine kwaal, die mensen ook zelf hadden
kunnen behandelen. Brancheorganisatie Neprofarm
reageerde met een verklaring, waarin gesteld wordt dat
hierdoor de ‘afgesproken transitie van eerstelijns- naar
zelfzorg’ niet op gang komt, waardoor geplande miljardenbesparingen uitblijven. Volgens Neprofarm laat het onderzoek van Ecorys zien dat de zorg een besparingspotentieel
van 111 miljoen euro misloopt als gevolg van het onnodige
doktersbezoek. Zelfmedicatie kan voor meer ruimte in de
huisartspraktijk zorgen om ziekenhuistaken over te nemen
en is vaak goedkoper voor de ‘patiënt’ dan op recept
voorgeschreven geneesmiddelen.
Bronnen: ecorys.nl, zorgvisie.nl

Congres agenda
De komende maanden is BiologiQ betrokken bij en/of
vertegenwoordigd op diverse vakbijeenkomsten:

12 april 2017 (ook op 11 oktober 2017)
Erasmus Opleidingsmarkt. MC Zorgacademie, Rotterdam.
BiologiQ medewerkers beantwoorden vragen van studenten
om hen te helpen beargumenteerde keuzes te maken voor
een wondproduct, passend bij specifieke situaties.

3 t/m 5 mei 2017
EWMA 2017. RAI, Amsterdam.
27e Congres van de European Wound Management
Association. BiologiQ aanwezig op gezamenlijke stand met
Bfactory/Revamil en Oculus-Sonoma/AdvaCyn.

18 mei 2017
Verenso voorjaarscongres ‘Goed in je vel’.
Verenso specialisten in ouderengeneeskunde.
Thema is ‘de menselijke huid’, met ook aandacht voor
wondgenezing. Gooiland Theater, Hilversum.

BiologiQ. Omdat de wonden
de wereld nog niet uit zijn.
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